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Remissvar Europaparlamentet och rådets förordning om åtgärder
mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av
kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den
inre marknaden och om ändringar av förordning EG nr 2006/2004
och direktiv 2009/22/EG. Ert dnr UD2016/10234/HI
Tillvä xtverket arbetar fö r att stä rka fö retagens konkurrenskraft. Det gö r
myndigheten genom att skapa bä ttre fö rutsä ttningar fö r fö retagande och attraktiva
regionala miljö er dä r fö retag utvecklas.
Remissvaret ä r skrivet utifrå n dessa utgå ngspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Fö rslaget till fö rordning syftar till att ge kunder bä ttre tillgå ng till varor och tjä nster
på den inre marknaden genom att fö rhindra diskriminering beroende på kundens
bosä ttningsort. Tillvä xtverket har inget att anmä rka mot fö rslagets ö vergripande
bedö mning att den inre marknaden har fö rutsä ttningar att fungera bä ttre utan
geoblockering. Tillvä xtverket vill understryka att fö rslaget stä ller mycket
lå ngtgå ende krav på fö retagen. Dessa krav kan vara svå ra fö r små och medelstora
fö retag (SMF) att efterleva.
Fö rordningen ä r skriven på ett sä tt som gö r det svå rt att fö rstå vilka skyldigheter
som fö ljer av den. Ur ett SMF perspektiv ä r det viktigt att reglerna blir tydliga och
lä tta att fö lja fö r fö retagen.
Eftersom fö rslaget i praktiken innebä r en skyldighet att tillhandahå lla tjä nster och
varor till kö pare i hela EU finns det risk att fö rslaget fö rsvå rar fö r SMF. Fö rslaget
fö rsvå ra fö r SMF genom att kundservice och annat behö ver tillhandahå llas till
kunder i lä nder dä r t.ex. språ k kan vara en barriä r fö r att fullgö ra serviceå tagande.
Det kan inte uteslutas att SMF behö ver skaffa sig kä nnedom om konsumenträ tten i
EU:s olika medlemsstater fö r att fullgö ra skyldigheter enligt fö rordningen. Det ä r
viktigt att de faktiska, praktiska, konsekvenserna fö r SMF beaktas under
fö rhandlingarna om lagtextens slutliga innehå ll.
Fö rslaget till fö rordning mot geoblockering ä r ett av flera fö rslag EU‐kommissionen
lagt fram fö r att frä mja en ö kad e‐handel. Det ä r viktigt att i bedö mningen av
fö rordningsfö rslaget ta hä nsyn till den sammantagna effekten fö r SMF av de olika
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lagfö rslag som finns på bordet nä r det gä ller att frä mja e‐handel i EU.
Beslut i detta ä rende har fattats av generaldirektö r Gunilla Nordlö f.
Lena Carlsson har varit fö redragande. I handlä ggningen har också avdelningschef
Tim Brooks deltagit.

Gunilla Nordlö f

Lena Carlsson
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